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Belangrijke data
27-11 Informatieochtend
belangstellende ouders
(9.00-10.00 uur)
29-11 MR-vergadering
29-11 School versieren in
sintsferen door ouderraad (12.30-16.00 uur)
5-12 Sinterklaasfeest, leerlingen om 12.00 uur
vrij
6-12 t/m 14-12 Inzamelen
Voedselbank
14-12 Paarse vrijdag
20-12 Winterfeest (17.0018.00 uur)
21-12 Studiemiddag, leerlingen om 12.00 uur vrij
22-12 t/m 6-1 Kerstvakantie

Nieuwe kinderen
In november verwelkomen we Jasmijn, Julia, Harley
en Jayden op onze school. We wensen ze een hele
fijne tijd op ons MKC!
MKC-Studiedag
Op 29 oktober hadden de drie organisaties
van ons MKC een gezamenlijke studiedag. De
doorgaande leerlijn stond centraal: het volgen van
de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar.
Door samen te formuleren welke doelen we voor
elke leeftijdscategorie nastreven, kunnen we de
kinderen beter volgen in hun ontwikkeling en ons
handelen daarop aanpassen, zodat kinderen zich
optimaal ontwikkelen. Van de taalontwikkeling
bijvoorbeeld is bekend, dat de belangrijkste periode
ligt tussen de 0 en 6 jaar oud. Na die tijd is het
lastig om achterstanden nog in te halen. Kinderen
van deze leeftijd zitten op het kinderdagverblijf,
de voorschool en de school. Dan is het belangrijk
om het aanbod goed op elkaar af te stemmen.
Ook op de BSO kan de ontwikkeling van kinderen
gestimuleerd worden, door op een speelse wijze
onderdelen van thema’s die op school aan bod
komen terug te laten komen. Spelenderwijs leren
kinderen ook veel.
Afgelopen studiedag hebben we hierin een
belangrijke stap gemaakt, door samen de leerdoelen
te formuleren, en door heel concrete afspraken voor
afstemming te maken. De BSO gaat meer optrekken
in activiteiten die passen bij de thema’s die op
school behandeld worden. Ook de voorschool en
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kleuterleerkrachten maakten plannen hiertoe.
Leerlingenraad en ruilboekenkast.
Deze maand zal de Kinderraad voor een eerste vergadering
bijeenkomen. Maar liefst 18 leerlingen, van kleuter tot
bovenbouwer, solliciteerden op een plekje in deze raad.
Alle 18 leerlingen zijn ook verkozen, en zullen in wisselende
samenstellingen ongeveer eens per maand vergaderen met
de directeur. Een eerste idee kwam al naar voren uit de
sollicitatiebrieven: een ruilboekenkast. De BSO is daarom
samen met een aantal kinderen een kast aan het maken.
Iedereen mag boeken meenemen voor de kast, en er ook uit
lenen. Als je een boek uit hebt, zet je het weer terug in de
kast. De kast komt in de hal van het MKC te staan.
Tussentijd
Sinds een jaar helpen pedagogisch medewerkers van SKW van ons MKC ons tijdens
de Tussentijd. Samen met ouders spelen ze met de kinderen op de schoolpleinen
tijdens de pauzes van leerlingen en leerkrachten tussen 11.30 en 12.30 uur. We
zijn erg blij met deze unieke combinatie van ouders en pedagogisch medewerkers.
Voor de kinderen is het heel fijn om buiten te spelen met ouders die ze kennen.De
pedagogische kennis die de SKW-collega’s meebrengen draagt bij aan een fijne sfeer
op het schoolplein. We zijn dan ook erg blij dat SKW heeft aangegeven de inzet van
deze medewerkers structureel te kunnen maken, zonder dat zij daar een bijdrage
voor vragen van ouders. En we prijzen ons zeer gelukkig dat er nog steeds voldoende
ouders zijn om dit prachtige systeem voort te zetten. Voor de maandag zijn we nog
op zoek naar een ouder op het kleuterplein. Kunt u helpen? Aanmelden kan bij
cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl. Eerst een dagje meedraaien om te kijken of het
wat voor u is, kan ook altijd.
Vrijwillige bijdrage Tussentijd
Om nieuw, duurzaam speelgoed te kunnen aanschaffen, vragen we elk schooljaar
een vrijwillige bijdrage van 20 euro per kind voor de Tussentijd. U kunt dit bedrag
overmaken naar rekeningnummer NL23 TRIO 0390 1600 08 t.a.v. Stg. Tussentijd De
Amstel. Op het verlanglijstje van de kinderen staan inmiddels onder andere lange
springtouwen en nieuwe ballen. Ook zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is
wat klimgreepjes te monteren aan een van de wanden op het grote schoolplein.
Sinterklaas, stereotype beelden
Sinds de oprichting van onze school vieren we sinterklaas met roze, blauwe en
groene pieten. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen het feest met plezier
kunnen vieren. De traditionele zwarte piet hoort daar voor ons niet bij. Een
onderzoek dat we recent lieten doen door de Kennisrotonde onderbouwt deze visie:
kinderen ontwikkelen op jonge leeftijd al stereotype beelden (https://www.nro.nl/
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kennisrotondevragenopeenrij/ontwikkeling-vooroordelen-voorkomen/). Als uw kind
als pietje verkleed naar school wil komen, vragen we u als ouder om dat in lijn van
onze visie te doen.
Daarnaast zijn we op school alert op het gebruik van stereotype beelden in boeken
en liedjes en vragen we ouders om daar ons bij te helpen. Onlangs kwam een moeder
lezen met leerlingen en stuitte in een boek op een uiterst stereotype beeld van een
donker meisje. Toen wij daarover de uitgeverij benaderden (een van de grootste
uitgevers van schoolboeken in Nederland) liet een medewerker ons weten dat zij het
reuze mee vond vallen. Toen wij onze ontsteltenis daarover kenbaar maakten bij de
directeur van de uitgeverij, stelde deze ons wel direct in het gelijk, maar het geeft
aan hoe zeer stereotype beelden nog in onze maatschappij leven. Als goedmakertje
van deze uitgeverij ontvingen we overigens een boekje over een gezin waar de vader
het gras maaide en de moeder kookte, de zoon met auto’s speelde en het meisje met
poppen - over stereotypen gesproken. Als u een lied, programma of boek treft op
onze school waarvan u vindt dat het stereotypen bevat: laat het ons weten via een
mail naar cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl, dan kijken we er samen even naar.
Judolessen
De komende weken hebben de onder- en middenbouwleerlingen wekelijks judoles
van een judoka. Dit wordt gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam.
Herfstvakantie op de BSO
Op Villa de Amstel hebben de kinderen en de medewerkers een geslaagde vakantie
gehad. Elke dag was er een thema. Zoals pyjamadag, waarop iedereen in zijn pyjama
naar de opvang mocht komen. Haloween, sport en spel, herfstdag, onderwaterwereld
en niet te vergeten Pokémondag. De kinderen hebben lekker gespeeld en konden als
ze wilden meedoen aan de verschillende aangeboden activiteiten.
Ingezonden berichtje: Recycle Sint Amsterdam Oost
Zoekt u ook naar een manier om het Sinterklaasfeest
duurzamer en goedkoper te vieren? Kom dan op 19
november naar de Recycle Sint in House of Watt! In plaats
van allemaal nieuwe spullen te kopen, kun je op deze
avond speelgoed waar je kind op uitgekeken is ruilen voor
iets anders moois.
Hoe werkt het:
• Neem speelgoed mee wat heel en schoon is en leuk
om te krijgen van de Sint. We richten ons op speelgoed
voor de leeftijd van 3 tm 12 jaar.
• Voor ieder stuk speelgoed dat je inbrengt mag je een
ander stuk mee terug nemen
• Inleveren kan tussen 19-20 uur. Het ruilen start na
20.00 uur
• Geniet vooraf, tijdens of achteraf van een hapje/
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drankje bij House of Watt (eigen kosten)
• Al het speelgoed dat overblijft gaat naar een goed doel.
• Dus sprokkel alle mooie spelletjes, boeken, speelgoed en knuffels bij elkaar en
kom op 19 november naar House of Watt, James Wattstraat 73.
Voor verdere informatie of vragen check Facebook @Recycle Sint Amsterdam
Oost of bel Esther Verhoeven (moeder van Lieke en Stijn) (06-51481505) of Caren
Bouwmeester van de school Watergraafsmeer (06-13213757)
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